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Lamačan 6
Hovoríme s Máriou Piku-

líkovou, predsedníčkou 

Komisie pre veci sociálne, 

zdravotné a bytové MÚ Bra-

tislava-Lamač.

Popri funkcii poslankyne 
ste aj dlhé roky učiteľkou 
v lamačskej materskej škole. Ako vnímate 
situáciu okolo škôlok?
To, že MČ BA-Lamač je sídlisko mladých ľu-

dí, sa veľmi markantne prejavilo i v počte detí 

prihlásených do materskej školy. Spočiatku sa 

to javilo ako problém, ale všetci poslanci a ve-

denie MÚ koncepčne vyriešili otázku neprija-

tých detí. Boli vyčlenené finančné prostried-

ky na rekonštrukčné práce pre budovy, ktoré 

sú v správe našej MČ. Ide o budovu na Hey-

rovského ulici a na Malokarpatskom námes-

tí. Myslím si, že je to výborná investícia, kto-

rou sa zhodnotí majetok našej mestskej časti 

a taktiež budú uspokojení všetci rodičia, ktorí 

žiadali o umiestnenie svojej ratolesti do pred-

školského zariadenia. 

Na čo sa sústreďujete v sociálnej oblasti?
V sociálnej oblasti sme zaznamenali pozitív-

nu zmenu. Máme na zreteli i to, že v Lamači 

je aj veľa ľudí vyššej vekovej kategórie, kto-

rí tiež potrebujú našu pomoc. Bola podpísa-

ná zmluva s novou opatrovateľskou službou, 

túto správnu voľbu potvrdzuje aj to, že pri-

búdajú žiadosti o opatrovanie. Priebežne rie-

šime žiadosti o jednorazovú sociálnu pomoc 

obyvateľom, ktorí sa ocitli vo finančnej ties-

ni. Za zmienku stojí aj informácia o poskyto-

vaní obedov pre našich seniorov, ktorým MČ 

čiastočne finančne prispieva. Táto služba je 

zabezpečená v troch zariadeniach, a to: škol-

ská jedáleň v ZŠ Lamač, Domov Penzión 

Na barine a Telekomunikácie na Borinskej 

ulici. Každý dôchodca – obyvateľ Lamača si 

môže na MÚ vyzdvihnúť potvrdenie, ktoré ho 

oprávňuje na poskytnutie tejto služby.

Ani zdravotná oblasť nezostáva však na 
okraji záujmu...
Čo sa týka zdravotnej oblasti, určite si všetci 

obyvatelia všimli, že sa rekonštruuje zdravot-

né stredisko na Malokarpatskom námestí. Bu-

dova dostala nové okná, zateplenie. Spome-

nula by som i ďalšie aktivity, ktoré boli zreali-

zované a ktoré pripravujeme. Úspešne sa nám 

podarilo uskutočniť druhú akciu bezplatné-

ho darcovstva krvi, ktorá bude mať pokračo-

vanie v októbri 2008. Vzhľadom k aktuálnos-

ti problému s rastom onkologických ochore-

ní pripravujeme sériu prednášok k tejto téme. 

Účasť prisľúbili renomovaní odborníci z od-

boru gynekológie, ako i tráviaceho traktu.  

                    kl

Kúpalisko otvorené, potešilo aj deti na MDD!

V posledný májový piatok sa po 6 ro-

koch opäť otvorili brány kúpaliska 

v Lamači. Za účasti prvých návštevníkov 

spoločne pásku prestrihli primátor hlav-

ného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský, 

starostka Mestskej časti Bratislava-Lamač 

Oľga Keltošová a riaditeľ STaRZu Igor Chy-

noranský (na 1. foto zľava).

„Otvorenie kúpaliska v Lamači je zároveň aj otvo-

rením celej horúcej letnej sezóny v Bratislave,“ 

povedal primátor A. Ďurkovský. „Na tomto zno-

vuotvorenom kúpalisku, ktoré prvý raz privítalo 

návštevníkov už v roku 1961, sme použili najmo-

dernejšie technológie, ktoré by mali zaručiť čis-

totu a bezpečnosť pre všetkých návštevníkov.“

Starostka O. Keltošová v mene obyvateľov 

Lamača poďakovala: „Ďakujeme magistrá-

tu hl. m. SR Bratislavy za priazeň, akú prejavili 

Lamaču a za otvorenie nášho kúpaliska.“ 

Zároveň pozvala všetky deti na oslavu MDD 

v nedeľu 1. júna v priestoroch kúpaliska.

Výborné júnové počasie využili všetci prítom-

ní aj v nedeľu 1. júna, keď si pozreli vystúpe-

nie folklórneho súboru Rozálka, väčší i menší 

využili stánok Materského centra Obláčik, kde 

si niečo nakreslili alebo si mohli zasúťažiť o

drobné odmeny, ale hlavne všetci sa mohli 

okúpať v troch nových bazénoch.

V mene všetkých detí i obyvateľov Lamača 

ďakujeme za otvorenie nášho kúpaliska!       kl

Rozhovor s poslankyňou
Škôlka – výborná investícia

Poslanci MZ Bratislava-Lamač 
a pracovníci Miestneho 

úradu Bratislava-Lamač 
želajú všetkým obyvateľom 

našej mestskej časti 
krásne leto a deťom pekné 

prežitie letných
prázdnin!
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Návšteva z Chorvátska

Naša mestská časť v minulom roku pod-

písala dohodu o spolupráci Kultúra 

bez hraníc. Spriatelená strana z Chorvát-

ska z obce Omišalj nás 9. mája 2008 poctila 

svojou návštevou. 

Prišli predstavitelia obce – zastupiteľstva Op-

čine Omišalj Mladen Mahulja a predsedníč-

ka Družstva za poljepšavanie Omišalja Zoran 

Dundeková. V plnom temperamente a srdeč-

nosti sa predstavili naši drahí priatelia pod ve-

dením vedúceho folklórnej sekcie KUD-a Ive 

Jurjevica so svojím 38-členným folklórnym 

súborom zloženým z detí i dospelých. Prija-

la ich starostka Lamača Oľga Keltošová spo-

lu s poslancami a pracovníkmi MÚ. Miestny 

úrad plánuje v budúcnosti rozšíriť spoluprá-

cu v umožnení recipročných pobytov žiakov 

oboch spolupracujúcich základných škôl, ako 

i vymieňanie si skúseností v rozširovaní kul-

túrnych a spoločenských aktivít.          bv

V auguste nové trhovisko

Na základe spracovanej architektonic-

kej štúdie priestoru bývalého „trho-

viska“ sa začali v máji práce na úprave tej-

to plochy. V prvej etape ide o zabudova-

nie inžinierskych sietí – kanalizácie, vody 

a elektriny pre budúce objekty trhových 

predajných pultov a stánkov, verejných 

WC a fontánku na pitie. 

V ďalšom kroku pôjde o vybudovanie povr-

chu zo zámkovej dlažby, na ktorú sa násled-

ne osadia lavičky, ozdobné kvetináče a lampy 

verejného osvetlenia pri týchto lavičkách. Ako 

posledné budú umiestnené drevené prenos-

né trhové stánky a predajné pulty.

Súčasťou plochy je aj vybudovaný otvor na 

umiestnenie architektonického prvku vyme-

niteľného aktuálne v závislosti od prebieha-

júcej sezóny, napr. vianočný stromček, osade-

nie stromu v rámci akcie stavania mája a pod.

Celý projekt by mal byť ukončený v auguste. 

               vr

Prečítali sme za vás
Mestské kúpaliská zdražejú, 
novinkou je Lamač

O  desať korún sa v novej sezóne zvýši 

základné vstupné na mestské kúpalis-

ká. Kúpať sa však bude opäť dať aj v Lama-

či, kde sa bazény na kúpalisku Pod násy-

pom znova naplnia po niekoľkoročnej re-

konštrukcii. 

Kúpalisko v Lamači po niekoľkoročnej rekon-

štrukcii slávnostne otvorili už vlani v septem-

bri, kúpajúci si ho však budú môcť odskúšať 

až tento rok. Do prevádzky ho 30. mája uve-

dú za účasti primátora Andreja Ďurkovského 

a lamačskej starostky Oľgy Keltošovej a 1. júna

na ňom samospráva chystá podujatie k Me-

dzinárodnému dňu detí. V nedeľu otvorí STARZ 

letnú sezónu aj oficiálne, a to krátko popolud-

ní na Rosničke. Zatvárať brány by sa mali pred-

bežne na Rosničke, Delfíne, Tehelnom poli aj 

v Lamači v pondelok, 1. septembra. Otvára-

cie hodiny kúpaliska Lamač, Pod násypom od 

30. 5. do 27. 6. 2008: 12,00 -19,00, sobota a ne-

deľa 10,00 -19,00 hod., od 28. 6. do 1. 9. 2008 po 

celý týždeň: od 10,00 do 19,00 hod. Vstupné: 

dospelí – 60,- Sk, zľavnené dospelí po 16,00 hod. 

50,- Sk, študenti 16-25 rokov – 50,- Sk, zľavne-

né študenti po 16,00 hod. – 40,- Sk, deti 3-15 ro-

kov, seniori nad 65 rokov, držitelia ZŤP a ZŤPS – 

40,- Sk, zľavnené po 16,00 hod. – 30,- Sk, hro-

madné deti 6-15 rokov pri počte nad 20 – 30,- Sk.

                      (Denník Pravda, 28.5.2008, str. 13)

pre Lamač zaujímavú cenu za predaj. Tu sa bude 

rozhodovať a porovnávať zrejme vždy vtedy, 

keď dostaneme ponuku na predaj obchodného 

podielu aj so špecifikáciou ceny. Osobne si mys-

lím, že pri rozhodnutí o prípadnom predaji by sa 

mal preferovať ekonomický prístup. Od prípad-

ného predaja obchodného podielu v Duspame 

je nezávislá existencia mandátnej zmluvy. Je 

evidentné, že jej text je už za 16 rokov zasta-

raný, dostatočne nerieši mnohé kompetenčné 

a komunikačné problémy. Preto mestská časť 

v máji 2008 na valnom zhromaždení Duspamy 

s ostatnými spoločníkmi a vedením spoločnos-

ti dohodla, že bude vypracovaný nový návrh 

mandátnej zmluvy, ktorý bude jednak zohľad-

ňovať aktuálnu legislatívu, ako aj dobré či zlé 

skúsenosti zmluvných partnerov a nezabud-

ne sa ani na otázky súvisiace s prechodom na 

menu euro. Či má správu lamačských nehnuteľ-

ností v budúcnosti vykonávať Duspama, alebo 

iná správcovská spoločnosť, alebo či túto agen-

du zvládne mestská časť sama prostredníctvom 

miestneho úradu a jej zamestnancov. 

Peter Grom

poslanec MZ BA-Lamač

Duspama - aké sú vzťahy 
medzi ňou a Lamačom?

Spoločnosť DUSPAMA, spol. s  r. o. vznik-

la v roku 1991 ako obchodná spoloč-

nosť, ktorá mala v obchodnom registri ako 

predmet činnosti zapísané obstarávanie 

činností spojených so správou domového, 

bytového, energetického a pozemkového 

fondu podľa objednávky správcov. 

Tento predmet činnosti sa v ďalších rokoch po-

stupne rozširoval, správa domov a bytov však 

zostala pre Duspamu ťažiskovou. Mestská časť 

Lamač do tejto spoločnosti vstúpila až v roku 

1997 ako spoločník s vkladom 100 000 Sk. Ešte 

pred vstupom Mestskej časti Lamač do Duspamy 

bola v roku 1992 medzi Duspamou a Lamačom 

uzavretá mandátna zmluva, predmetom ktorej 

mala byť správa bytov a nebytových priestorov 

vo vlastníctve, resp. v správe Lamača. Rozme-

nené na drobné, Duspama mala v súvislosti s 

vybranými lamačskými bytmi a nebytovými 

priestormi povinnosť najmä na predpisovanie 

nájomného, jeho inkaso, opravy a údržbu, bez-

pečnostnú, revíznu a protipožiarnu ochranu, 

vymáhanie pohľadávok na nedoplatkoch od 

nájomcov, atď. Lamač má teda so správcovskou 

spoločnosťou Duspama v podstate dva základ-

né právne vzťahy - jedným je vlastnícky vzťah 

Lamača ako menšinového spoločníka a dru-

hým je vzťah Lamača ako mandanta, ktorému 

Duspama za zmluvnú odplatu spravuje bytový 

fond a vybrané nebytové priestory.

Myslím si, že výhodou vyplývajúcou z vlastníc-

keho vzťahu pre Lamač mali byť predovšetkým 

príjmy z kladného hospodárskeho výsledku 

Duspamy. Duspama zasa mohla ťažiť zo seri-

ózneho imidžu opretého o účasť Lamača pri 

získavaní novej klientely. Tieto ambície však 

boli z oboch strán v priebehu uplynulých rokov 

naplnené len v malej miere. Na druhej strane 

Duspama zrejme tiež nezískala z takého vzťa-

hu to, čo očakávala, pokiaľ odhliadneme od 

správy v súčasnosti 19 lamačských bytov a ne-

bytových priestorov v Dome služieb Lamač na 

Malokarpatskom námestí. To už je však oblasť 

mandátnych vzťahov. Tu spočíval pôvodný zá-

mer predchádzajúcich vedení Lamača zrejme v  

starostlivosti o vybrané lamačské nehnuteľnosti 

profesionálnou organizáciou, na základe čoho 

by mestská časť šetrila vlastné finančné a per-

sonálne zdroje. Od roku 1992 však došlo k mno-

hým personálnym a organizačným zmenám na 

oboch stranách, text mandátnej zmluvy bol 

opakovane menený a keď som sa v roku 2007 

začal vzťahmi medzi Duspamou a Lamačom za-

oberať, zistil som, že v mnohých oblastiach už 

dlho zlyhávala vzájomná komunikácia. A tá je 

pritom nevyhnutná pri evidencii nedoplatkov 

a došlých platieb, pri koordinácii súdneho a mi-

mosúdneho vymáhania pohľadávok a podob-

ne. Osobitne správa a vymáhanie pohľadávok 

je oblasť, ktorá je dlhodobo oboma stranami 

posudzovaná ako veľmi problematická.

Pokiaľ ide o účasť Lamača ako spoločníka 

v Duspame, je z hľadiska výnosovosti na zvá-

ženie, či je potrebné naďalej vlastniť náš podiel 

a spoliehať sa na zlepšenie hospodárskych vý-

sledkov spoločnosti, ktorá podniká v náročnom 

trhovom prostredí, alebo či je možné vyrokovať 
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Patríte medzi úspešných športovcov Slo-
venska, zároveň však „reprezentujete“ aj 
našu mestskú časť Bratislava-Lamač. Koľ-
ko rokov tu žijete, bývate?
Som rodený Lamačan, žijem tu od narodenia - 

s krátkymi cestovnými prestávkami, už celých 

27 rokov.

Odkedy sa venujete športu, hokeju? Kto 
vás k tomu priviedol? 
Hokeju sa venujem intenzívne už od 3 rokov a 

priviedol ma k nemu môj otec.

S hokejom ste začínali v Slovane Bratisla-
va? Koľko máte dovedna majstrovských 
titulov v tomto družstve – aj s mládežníc-
kymi kategóriami? 
S hokejom som začínal v HC Ružinov Bratisla-

va a od 15 rokov som pôsobil v HC Slovan Bra-

tislava. S ním som získal 3 tituly. V sezónach 

2001/2002, 2006/2007 a posledný v tejto – po-

slednej 2007/2008.

Počas svojej kariéry ste pôsobili aj v pia-
tich českých kluboch. Aké najväčšie úspe-
chy ste tam dosiahli? Kde sa vám hralo 
najlepšie? 
V Čechách som najkrajšie herné okamihy zažil 

v HC Pardubice, kde som počas troch rokov zís-

kal striebornú (2002/2003) aj zlatú (2004/2005) 

medailu v najvyššej hokejovej súťaži.

Ako hodnotíte svoje vystúpenie v sloven-
skej reprezentácii, považujete niektorý 
zápas za nezabudnuteľný pre vás? 
Za najväčší úspech v reprezentačnom dre-

se považujem bronzovú medailu na MS ju-

niorov vo Winnipegu v roku 1998 pod vede-

ním trénera Jána Filca. Išlo vôbec o prvú hoke-

jovú medailu v histórii samostatnej Slovenskej 

republiky.

Máte rodinu, deti? Budete ich viesť tiež 
k hokeju alebo radšej k inému športu, kto-
rému možno netreba obetovať tak veľa 
v mladosti? 
Mám manželku Janku a trojročného syna Da-

vida. Nie som zástancom toho, aby musel môj 

syn ísť v mojich šľapajach. Síce prvé kroky na 

korčuliach som ho už naučil, ale vôbec ho k 

tomu nenútim. Budem rád, keď si sám vybe-

rie, čo chce v živote robiť. Ja mu len ukážem 

možnosti a nech sa rozhodne sám.

Aký máte názor na vznik nových športo-
vísk v Lamači – plánovaného cyklistického 
štadióna Na barine, či bikrosovej dráhy?
Ak bude cyklistický štadión prístupný aj pre 

neprofesionálnych športovcov – Lamačanov, 

hlavne deti, prečo nie? Myslím, že Lamaču 

chýba atletický ovál, či basketbalové a vo-

lejbalové ihrisko, kde by si deti mohli zahrať. 

Samozrejme, možnosťou by bolo aj využitie 

terajšieho školského ihriska, ktoré by však 

bolo treba vhodne upraviť. Bikrosová dráha 

je podľa mňa väčší problém, myslím si, že tu 

u nás nebude využitá a okrem toho je to dosť 

nebezpečný šport, ktorému by sa deti či mlá-

dež mali venovať pod dozorom.

Na záver možno jedna nepríjemná otázka 
– ako hodnotíte vystúpenie slovenských ho-
kejistov na nedávnych MS v Kanade, ktorí 
skončili na neslávnom 13. mieste, pričom 
museli bojovať ešte aj o to, aby zostali medzi 
najlepšími hokejovými družstvami sveta?
Vystúpenie našej reprezentácie nekomen-

tujem. Je to len odraz neschopnosti našich 

funkcionárov.

Rozhovor so slovenským reprezentantom v hokeji a majstrom Slovenska za rok 2007/2008 Ľubomírom Pištekom

Syna som už naučil prvé kroky na korčuliach

Džudo znamená v preklade „jemná cesta“

O vzniku, fungovaní a budúcnosti džu-

distického oddielu TJ Slávia STU Bra-

tislava pôsobiacom v Lamači v hale Na ba-

rine sme sa porozprávali s jeho trénerom 

Branislavom Schronerom.

Už druhý rok vediete v Lamači detskú džu-
distickú prípravku. Prečo ste si vybrali 
práve mestskú časť Bratislava-Lamač?
Oslovil ma jeden z rodičov, ktorý mi ponúkol 

možnosť trénovať vo vašej viacúčelovej špor-

tovej hale. Veľkým plusom pre mňa bolo aj to, 

že v hale sa nachádzala džudistická žinenka. 

Tradícia TJ Slávia STU sa začala v Lamači pí-
sať tento školský rok. Myslíte si, že v Lamači 
vyrastú postupne mladí úspešní džudisti?
V našej skupine je veľa talentovaných detí, 

avšak až čas ukáže, či práve džudo bude pre 

nich tá správna voľba. V takomto veku je ešte 

ťažké určiť, či z dieťaťa raz bude slávny olym-

pionik. 

Koľko detí v Lamači navštevuje váš klub, 
máte už za sebou aj prvé zahraničné skú-
senosti...
Členmi Slávie STU Bratislava je 13 detí,  z to-

ho 7 deti je priamo z Lamača. Zúčastnili sme 

sa už dvakrát na medzinárodnom turnaji v Br-

ne - 26.4. a 24.5.2008, na ktorom deti z Lama-

ča získali zaujímavé medailové umiestnenia – 

2. miesto – Andrej Kudláč, 3. miesto – Jakub 

Andris a Juraj Ondriš.

Áno, pozvali sme tohto známeho trénera, 

ktorý má bohaté skúsenosti s trénovaním 

mládeže. Cieľom tejto akcie bolo spoznať 

nové tréningové metódy a prácu skúseného 

lektora. Pre deti to bol veľký zážitok spoznať 

zahraničného trénera a k tomu skúsiť si aj tré-

ning troška inak. Na týchto tréningoch v špor-

tovej hale Lamač sa zúčastnili aj deti z iných 

skupín - tiež členov Slávie STU Bratislava.

Vy osobne ste stále aktívnym džudistom 
Slávie STU. Koľko rokov sa už tomuto 
športu venujete? 
Džudu sa venujem už 13. rok, dnes už nielen

reprezentačne, ale aj ako tréner. 

Stranu pripravila Katarína Lepiešová

Aké zmeny, čo nové 
plánujete v školskom 
roku 2008/09? Opäť 
bude pokračovať aj 
pohybová prípravka 
pre deti? 
Po letných prázdni-

nách, koncom augusta 

a začiatkom septem-

bra, plánujeme nábor 

nových džudistov. Sa-

mozrejme, aj príprav-

ka pre deti predškol-

ského veku od 3 do 

6 rokov bude naďalej 

pokračovať. Myslím si, že pre správny vývin 

dieťaťa je potrebné začať so športovou akti-

vitou už v predškolskom veku. Deti si vybudu-

jú pozitívny vzťah k športu, naučia sa tímovej 

hre a nájdu si veľa nových kamarátov.

Ste spokojní s podmienkami v lamačskej 
hale?
S podmienkami, ktoré ponúka športová hala 

Lamač som veľmi spokojný. Športová hala má 

moderné vybavenie a dokonca je tu pre rodi-

čov aj možnosť pozerať sa na tréning svojich 

detí z hornej miestnosti. 

V máji mali možnosť deti trénovať aj pod 
dozorom známeho anglického trénera 
Petra Gardinera.
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Stretnutie s matkami-
hrdinkami

Pútavý leták pozýval lamačské mamič-

ky na 16. mája do lamačského kina na 

program pri príležitosti Dňa matiek. Veľ-

kým prekvapením bolo, že mi na túto ak-

ciu prišla i osobná pozvánka pani starost-

ky. V poštovej schránke som ju našla s mo-

jím menom. Nedalo sa odmietnuť! 

Mňa i ostatné osobne a osobitne pozvané 

mamičky usadili na vyhradené miesto, do pr-

vého radu. Už hneď v úvode sa mi tlačili do 

očí slzy pri krásnej básni Milana Rúfusa, kto-

rou nás privítala moderátorka, pracovníčka 

MÚ Blanka Veselá. Milými slovami sa nám pri-

hovoril i prednosta MÚ Ľubomír Plai. 

No a potom prišlo ďalšie prekvapenie. Dozve-

deli sme sa, že kultúrna komisia už pred tromi 

rokmi zaviedla krásnu tradíciu. Pri príležitosti 

Dňa matiek každý rok pozývajú mamičky-hr-

dinky, tak ich moderátorka veľmi pekne na-

zvala. Sú to matky, ktoré za svoj život vycho-

vali alebo vychovávajú štyri a viac detí. Pozva-

li aj mamičky detí, ktorým nebolo nadelené 

toľko zdravíčka, ako by si zaslúžili. Prekvapili 

nás pamätným listom, krásnou kyticou a pe-

ňažnou poukážkou. Po oficiálnej časti prišla 

na pódium Maja Velšicová, ktorá nás výbor-

ne pobavila. Zabudli sme na chvíľu na všet-

ky starosti a problémy. Prečo toto všetko pí-

šem? Rada by som touto cestou srdečne po-

ďakovala starostke Oľge Keltošovej, predsed-

níčke kultúrnej komisie Marte Janyškovej, ako 

i všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali. 

Ocenená mamička, ktorá si 

nepriala zverejniť meno

Ku Dňu matiek

Májové posedenie pri čaji bolo progra-

mom venovaným ku Dňu matiek. 

Úvodné slovo patrilo predsedníčke samo-

správy obyvateľov penziónu doc. Jarmile 

Motajovej, ktorá sa prihovorila vlastnou, 

pôsobivou básňou. Nasledujúci program 

bol pestrý. 

Deti zo ZŠ v Lamači zaspievali, zatancovali a 

zahrali na flaute. Súbor MAGISTERIAL mexický-

mi piesňami navodil exotickú atmosféru. Duo 

BACARA prispelo naozaj úžasnou, magickou 

show. Všetci sme zatajovali dych, keď hadia že-

na a jej partner pred našimi očami predvádza-

li svoje umenie so živým hadom. Program bol 

skvelý. Výbornú náladu znásobili darčeky vo 

forme piškótového srdiečka a po spoločnom 

občerstvení sa obyvatelia rozišli plní dojmov 

z nevšedných zážitkov.               jch

Obláčik na Hlavnom námestí

Aj lamačské materské centrum Obláčik 

participovalo na organizovaní a rea-

lizácii Míle pre mamu – tradičnej akcie 

ku Dňu matiek, ktorú vždy v sobotu pred 

Dňom matiek už niekoľko rokov vo via-

cerých mestách organizuje Únia mater-

ských centier Slovenska. 

Aj stánok Obláčika, ktorý bol hneď oproti pó-

diu na Hlavnom námestí, prilákal množstvo ro-

dín s deťmi. Tie si mohli sami povystrihovať ale-

bo vyfarbiť rôzne masky na tvár alebo zvieratká, 

ktoré potom mohli darovať svojim mamičkám 

k ich sviatku. Pekné počasie, ktoré v sobotu 10. 

mája prialo všetkým, pritiahlo do mesta veľa ro-

dín s deťmi, ale zastavovali sa aj mnohí okoloi-

dúci, ktorých zaujali nielen jednotlivé stánky, ale 

aj pestrý trojhodinový program na pódiu. Súčas-

ťou akcie bol aj predaj pohľadníc ku Dňu matiek, 

ktorých výťažok pôjde na činnosť nášho mater-

ského centra v Lamači. Ďakujeme všetkým, ktorí 

nás aj touto formou podporili!       kl

Na návšteve v ZOO

Pred naším Domom penziónom pre dô-

chodcov v pondelok (19. 5.) zastavil au-

tobus a mikrobus, na ktoré už netrpezlivo 

čakali obyvatelia. Štedrí sponzori im umož-

nili návštevu bratislavskej zoo. 

Kto vládal lepšie chodiť, nastúpil do autobusu, 

komu robí pohyb na vlastných nohách prob-

lémy, nastúpil, alebo bol nasadený do mikro-

busu. Obyvatelia, ktorých mikrobus povozil 

po celej zoo, svoje emócie prejavili priam búr-

livo nadšene. Oni vedia najlepšie oceniť zá-

žitky, ktorých krásu a pôvab by nemohli pre-

žívať pre to, že ich nohy viac či menej nevlá-

dzu, odmietajú načúvať túžbe po kráse, kto-

rá je čo len trochu vzdialená od budovy pen-

ziónu. V mikrobuse robila spoločnosť účastní-

kom výletu riaditeľka zoo Ing. Miroslava Šave-

lová. Krása prostredia, zasvätený odborný vý-

klad, priateľské a radostné predvádzanie sa 

zvieratiek naplnilo duše všetkých radosťou. 

Na prechádzke zoologickou záhradou ostat-

ných obyvateľov sprevádzal zase námest-

ník riaditeľky zoo František Šroufek, takže aj 

oni mali odborný výklad, doplňujúci ich zá-

žitky. Všetci, ktorí nezaváhali, budú dlho-dl-

ho spomínať. Sme presvedčení, že spomien-

ky im vyčaria úsmev na tvári a hrejivý radost-

ný pocit v srdci.       jch

V Lamači prvá benzínka 
Tank&Go na Slovensku!

Už od 28. mája môžete tankovať v La-

mači bezhotovostne na prvej samoob-

služnej expresnej čerpacej stanici Tank&-

Go, ktorá prichádza aj na Slovensko. 

V Čechách zatiaľ funguje jediná – v Prahe, kto-

rú si zákazníci veľmi obľúbili. Aj u nás ju ocenia 

hlavne tí motoristi, ktorí chcú rýchle natanko-

vať, nezdržiavať sa platením v dlhých radoch 

a pritom využiť nízke ceny, ale za kvalitný po-

honný materiál. Spolu s generálnym riadite-

ľom spoločnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.

Martinom Vohánkom ju slávnostne otvorila 

a pásku prestrihla aj starostka Mestskej čas-

ti Bratislava-Lamač Oľga Keltošová. „Dovoľte, 

aby som privítala zástupcov spoločnosti, ako 

aj vznik čerpacej stanice v našej mestskej čas-

ti Lamač a popriala jej veľa úspechov a mnoho 

verných zákazníkov.” povedala O. Keltošová.

“Som rád, že sme mohli otvoriť prvú takú-

to čerpaciu stanicu na Slovensku, plánuje-

me otvoriť aj ďalšie,“ konštatoval M. Vohán-

ka a dodal: „Myslím si, že táto stanica dobre 

zapadá do tejto časti mesta aj v scenérii jej 

nadväzujúcich autosalónov.” Čerpacia stanica 

Tank&Go je iná aj vďaka svojmu novému di-

zajnu, ktorý je dielom známeho architekta Lu-

boša Sekala a jeho projekt podporuje dizajn 

s účelnosťou stanice. Pripomína valiacu sa vl-

nu, a tak dokonale zdôrazňuje dynamiku a je-

dinečnosť celého projektu.              kl



tí v zmysle podmienok komisie financií, podni-

kateľských aktivít a dopravy zo dňa 19. 5. 2008.

Uznesenie č. 57/2008/V k návrhu na poskyt-

nutie účelových finančných dotácií oprávne-

ným subjektom v zmysle VZN č. 1/2005 a VZN č. 

2/2007 - MZ mestskej časti BA-Lamač schvaľuje 

pridelenie dotácií na rok 2008 pre:

Domov – Penzión pre dôchodcov  20 000 Sk

Združenie zdrav. postihnutých 15 000 Sk

OZ Dúha – DFS Rozálka 10 000 Sk

Šk Goju Karate 20 000 Sk

Zväz vyslúžilých vojakov Lamač 10 000 Sk

Zväz protifašistických bojovníkov 2 000 Sk

TJ Spoje – bedmintonový oddiel 20 000 Sk

MO JDS Lamač 10 000 Sk

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930      0 Sk 

MC Obláčik 10 000 Sk

Klub Venuša liga proti rakovine 2 000 Sk

STO Lamač 0 Sk

Gymnastický a športový klub Sokolík 10 000 Sk

Civitas Europa 15000 Sk

OZ JUDO CLUB Slávia STU 10 000 Sk

za podmienky doplnenia názvu mestskej časti 

pre športové kluby, ktoré ho v názve nemajú. 

Uznesenie č. 58/2008/V k návrhu plánu zasad-

nutí MR a MZ na 2. polrok 2008 - MZ mestskej 

časti BA-Lamač schvaľuje predložený návrh plá-

nu zasadnutí MR a MZ na 2. polrok 2008 s pri-

pomienkou vypustiť augustový termín rokova-

ní MR a MZ.

Uznesenie č. 59/2008/V k informácii o priebež-

nom hodnotení plnenia úloh Akčného plánu - 

MZ mestskej časti BA-Lamač a) berie na vedo-

mie priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčné-

ho plánu za mesiac apríl 2008 s pripomienkami, 

b) podporuje aktivity MÚ Lamač vedúce k získa-

niu príspevku z EÚ na financovanie úpravy La-

mačského potoka, ktorému bráni oficiálny po-

stoj Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š. p. a c) odporúča MÚ Lamač rokovať s Minister-

stvom životného prostredia SR. 

Uznesenie č. 60/2008/V k informatívnej sprá-

ve o činnosti opatrovateľskej služby za I. štvrťrok 

2008 - MZ mestskej časti BA-Lamač berie na ve-

domie informatívnu správu o poskytovaní opat-

rovateľskej služby za 1. štvrťrok/2008 s pripo-

mienkami.

Uznesenie č. 61/2008/V k informatívnym sprá-

vam - MZ mestskej časti BA-Lamač berie na ve-

domie predložené informatívne správy MÚ MČ 

BA-Lamač s pripomienkami.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Lamač A. zobralo na vedomie: A.1 Splnené uzne-

senia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-

Lamač čísla: 127/2007/V, 40/2008/V, 41/2008/V 

a 42/2008/V bez pripomienok, A.2 Priebežne pl-

nené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Lamač čísla: 10/2007/V, 14/2008/V a 

28/2008/V bez pripomienok.

Uznesenie č. 50/2008/V k situačnej správe 

mestskej polície za mesiac apríl 2008 - MZ mest-

skej časti BA-Lamač zobralo na vedomie predlo-

ženú situačnú správu mestskej polície za mesiac 

apríl 2008 s pripomienkami.

Uznesenie č. 51/2008/V ku kontrole plnenia 

uznesení MZ za rok 2007 - MZ mestskej časti BA-

Lamač zobralo na vedomie predloženú správu 

o kontrole plnenia uznesení MZ za rok 2007 bez 

pripomienok.

Uznesenie č. 52/2008/V k návrhu na zmenu pl-

nenia termínov kontroly - MZ mestskej časti BA-

Lamač schvaľuje predložený návrh na zmenu pl-

nenia termínov kontroly bez pripomienok.

Uznesenie č. 53/2008/V ku kontrole prevádzky 

bufetu pri ZŠ Malokarpatské nám. č. 1, Bratislava 

- MZ mestskej časti BA-Lamač a) zobralo na ve-

domie predloženú správu o kontrole prevádzky 

bufetu pri ZŠ Malokarpatské nám. č. 1, Bratisla-

va s pripomienkami a b) žiada miestny úrad, aby 

zabezpečil oboznámenie prevádzkovateľa škol-

ského bufetu s národným programom starostli-

vosti o deti a dorast v oblasti zdravej výživy.

Uznesenie č. 54/2008/V k návrhu na zriade-

nie komisie na prešetrenie sťažnosti - MZ mest-

skej časti BA-Lamač a) schvaľuje a1) zriadenie ko-

misie na prešetrenie sťažnosti Ing. T. Hammela 

v zložení všetkých poslancov MZ a a2) za predse-

du uvedenej komisie MVDr. Pavla Čecha.

Uznesenie č. 55/2008/V k návrhu žiadosti o od-

predaj pozemkov – Ing. Anna Nemčeková - MZ

mestskej časti BA-Lamač a) ruší uznesenia 

č. 34/2007/V a 87/2007/V o odpredaji pozemkov 

parc. č. 1484/1 a 1485 pani Ing. Anne Nemčeko-

vej za cenu 1 650 Sk/m2 a b) schvaľuje odpre-

daj pozemkov parc. č. 1484/1 a 1485 Ing. Anne 

Nemčekovej za cenu 2 500 Sk/m2.

Uznesenie č. 56/2008/V k návrhu žiadosti o pre-

nájom priestorov BARESTO s. r. o. - MZ mestskej 

časti BA-Lamač schvaľuje predložený návrh na 

prenájom časti pozemku parc. č. 483/2 spoloč-

nosti BARESTO s. r. o. s pripomienkou - zveľade-

nie detského ihriska na Malokarpatskom námes-

Uznesenie č. 62/2008/V k informácii o vzda-

ní sa členstva v komisii pre veci sociálne, zdra-

votné a bytové pri MZ MČ BA-Lamač - MZ 

mestskej časti BA-Lamač berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v komisii pre veci sociál-

ne, zdravotné a bytové pri MZ MČ BA-Lamač 

Ing. Heleny Trsťanovej. 

Uznesenie č. 63/2008/V k informácii o vybave-

ní sťažnosti - MZ mestskej časti BA-Lamač berie 

na vedomie informáciu o prerokovaní sťažnosti

a o oznámení o vybavení sťažnosti s pripomienkou.

Uznesenie č. 64/2008/V k návrhu koncepcie 

rozvoja MŠ v Lamači - MZ mestskej časti BA-La-

mač schvaľuje a1) utvoriť 2 detašované pracovis-

ká MŠ: v priestoroch MŠ na Heyrovského ul. č. 4 

a v priestoroch MŠ na Malokarpatskom nám. č. 

6 s pripomienkami, a2) otvorenie 2 nových tried 

MŠ na Malokarpatskom nám. č. 6 s pripomien-

kami a ukladá b1) prednostovi MU MČ Bratisla-

va-Lamač predložiť návrh inštitucionálneho od-

členenia MŠ od ZŠ a b2) vytvoriť samostatnú MŠ 

s právnou subjektivitou od 1. januára 2009 s pri-

pomienkami.

Uznesenie č. 65/2008/V k návrhu na úpra-

vu rozpočtu MČ Bratislava-Lamač na rok 2008 

- MZ mestskej časti BA-Lamač schvaľuje návrh 

na úpravu rozpočtu MČ Bratislava-Lamač na rok 

2008 bez pripomienok. 

Uznesenie č. 66/2008/V stanovisko MČ Lamač 

k záverečnému účtu mesta Bratislava - MZ mest-

skej časti BA-Lamač a) konštatuje nárast príjmov 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava v  roku 

2007 oproti roku 2006 o 19,2 % na dani z príjmov 

FO, b) žiada primátora hlavného mesta SR Bra-

tislavy a mestské zastupiteľstvo hlavného mes-

ta SR Bratislavy, aby: b1) prebytok bežného roz-

počtu hlavného mesta SR za rok 2007 bol pre-

rozdelený jednotlivým mestským častiam pod-

ľa platných koeficientov pre prerozdelenie da-

ní, b2) prebytok kapitálového rozpočtu investo-

valo mesto Bratislava do opravy svojho majet-

ku – ciest, chodníkov, povrchov, zastávok MHD 

a iných havarijných stavov majetku hlavného 

mesta SR na území jednotlivých mestských čas-

tí a c) ukladá mestskému poslancovi informovať 

poslancov na rokovaní mestského zastupiteľ-

stva hlavného mesta SR Bratislavy o tomto uzne-

sení, d) pozýva primátora hlavného mesta SR na 

rokovanie – stretnutie s poslancami MZ MČ La-

mač k aktuálnym otázkam, týkajúcim sa rozvoja 

a problémov MČ Lamač.

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, dňa 22.5.2008
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Na májovom rokovaní miestneho za-

stupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Lamač boli na programe mnohé zaujíma-

vé témy, výstupy z nich nájdete v uznese-

niach z rokovania MZ. Najzaujímavejšou, 

ale aj najpálčivejšou témou pre poslancov, 

ako aj pre obyvateľov Lamača, hlavne pre 

mladé rodiny s deťmi, bola problematika 

materskej škôlky v Lamači a jej budúcnos-

ti, hlavne v súvislosti s množstvom nepri-

jatých detí na školský rok 2008/2009.

Školská komisia MZ, ktorá zasadala 4 dni pred 

rokovaním MZ zvážila a prerokovala všetky al-

ternatívy a vhodné riešenia a navrhla poslan-

com MZ, aby opäť schválili otvorenie areá-

lu bývalej MŠ na Malokarpatskom námestí č. 

6, tzv. Oázu, v ktorej v súčasnosti sídli Mater-

ské centrum Obláčik a Jednota dôchodcov 

Slovenska. Napokon sa tak aj stalo, takže od 

1. septembra 2009 bude pracovisko škôlky 

Zlatohorská presunuté na Malokarpastké ná-

mestie a vzniknú tam aj nové triedy pre všet-

ky lamačské deti, ktoré zatiaľ neboli pre ne-

dostatok miesta prijaté do MŠ na školský rok 

2008/09. Budova v Oáze však predtým počas 

letných prázdnin bude kompletne zrekon-

štruovaná, od rozvodov, cez okná, dvere, sani-

tu, až po vybavenie a zariadenie škôlky, takže 

detičky sa môžu tešiť na krásne nové priesto-

ry, do ktorých v septembri nastúpia. Zároveň 

ešte MZ MČ BA-Lamač schválilo, že prednos-

ta MÚ BA-Lamač má navrhnúť inštitucionál-

ne odčlenenie MŠ od ZŠ a vytvoriť tak samo-

statnú MŠ s právnou subjektivitou od 1. janu-

ára 2009.

Areál na Zlatohorskej ulici bude naďalej slú-

žiť deťom Lamača, okrem MŠ Montesorri, 

Základnej umeleckej školy, ktorá tam stále 

sídli a chce svoje priestory rozšíriť, tam bude 

od 1. 9. aj materské centrum Obláčik, ako aj 

Jednota dôchodcov Slovenska.  

                         kl

Informácie z miestneho zastupiteľstva
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Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Pridajte sa k nám!

A N G L I Č T I N A
Pre študentov, dospelých a firmy,

v 4 úrovniach (Headway)

ZŠ Malokarpatské nám. - Lamač

0903 433 604, 0948 300 043

stuskova@zoznam.sk, www.arscentrum.sk

kytice, vence, smútočné väzby, 
svadobné kytice,svadobné kytice, výzdoby na auto, 
stôl, do kostola, črepníkové kvety, 
dreviny, trvalky, letničky, zemina, 
hnojivá, kvetináče, bytové doplnky, 

ozdoby, darčeky

pondelok - piatok 8 - 18 hod., sobota 8 - 12 hod.

Malokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
 www.kulla.biz
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Jubilanti 
Jún 2008

91 rokov Adela Vigašová
  Paulína Dovidičová 
85 rokov Mária Boskovičová
  Ladislav Balaga
  Terézia Lebedýnska
  Pavlína Kapusníková 
80 rokov Libuša Černá
  Ladislav Kročan
  Zoltán Matej
  Mária Pelešková
  Pavlína Pantlová
  Július Lihocký 
75 rokov Júlia Letovancová 

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 

BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-

tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

V apríli a v máji sa 
v Lamači narodili:

   1.4.2008  Sofia  Šoralová
16.4.2008 Dorota Kachutová
17.4.2008 Anna Kalná
20.4.2008 Hana Henselová
30.4.2008 Nela Václavová
23.5.2008 Nela Lesajová

Vítanie malých Lamačanov

Vážení rodičia!

V septembri pripravujeme druhý ročník 

akcie Vítanie malých Lamačanov.

Podeľte sa s nami s vašou radosťou – 

bábätkom a prihláste svoje dieťatko (do 

jedného roku)!  

Stačí prísť, zatelefonovať alebo napísať 

e-mail! Miestny úrad Heyrovského č. 2

tel.: 6478 0065 – B. Veselá

e-mail: vesela@lamac.sk

Riadková inzercia
● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

stierky a fasády: 0905 257 454

● Firma kos, plastové okná: 0905 541 782, 

rastislavkos@chello.sk 

● Václav Kotraba – oprava spotrebnej elek-

troniky, Heyrovského 14. Pondelok – štvrtok 

18. – 21. hod. Kontakt: 0905 343 083 

● Rezanie, brúsenie panelu, murárske práce, 

kosenie: 0908 459 155 

● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panelov 

a oprava poštových schránok: 0908 178 851

● Kosenie a čistenie pozemkov: 0903 369 234

● Kto potrebuje invalidný vozík (zadarmo) 

ohláste na MÚ B. Veselá.

● Hľadám serióznu pani na občasnú výpomoc 

počas našich dovoleniek s bolonským psíkom 

- fenkou za finančnú odmenu. Len do dob-

rých rúk. Kontakt: 0905 550 127

● Hľadám spoľahlivú pani na upratovanie 

v Lamači - raz týždenne, 100,- Sk za hod., 

Kontakt: 0908 765 556

Pocta Ladislavovi Klementisovi      

Guvernér Okinavy Hirokazu Nakaima 

8. mája 2008 na Okinave osobne odo-

vzdal Ing. Ladislavovi Klementisovi povero-

vací certifikát, ktorým ho menoval do funk-

cie „New Uchina Goodwill Ambassador” 

(veľvyslanec dobrej vôle Okinavy). 

Uchina je starý názov Okinavy v miestnom ja-

zyku. Pozícia, ktorú teraz zastáva L. Klementis, 

prešla niekoľkomesačným schvaľovacím pro-

cesom v príslušných vládnych rezortoch v To-

kiu. Je ocenením jeho doterajšej práce a záro-

veň poverením na šírenie dobrého mena Oki-

navy, jej tradícií, kultúry, karate a kobudo nielen 

na Slovensku, ale aj vo svete pri rôznych športo-

vých a kultúrnych akciách. Je to vyznamenanie 

a ocenenie nielen pre Ladislava Klementisa, ale 

aj pre jeho manželku, spolupracovníkov a uči-

teľov. Guvernér ocenil jeho doterajšiu prácu a 

vyjadril želanie naďalej rozširovať dobré slo-

vensko-okinavské vzťahy. Výbornou príležitos-

ťou na to bude Svetový pohár karate v augus-

te budúceho roku, na ktorom sa opäť zúčastnia 

pretekári, funkcionári, tréneri, ale aj ďalší hostia 

z pozvaných federácií.

Ing. Ladislav Klementis sa dožil 8. júna 60 ro-

kov, karate trénuje už 40 rokov, má 8. dan oki-

navského karate, skúšku zložil na Okinave 

7. 11. 2004 v smere Goju-ryu, okrem karate cvi-

čí aj kobudo, je spoluzakladateľ slovenského 

karate, je tréner, rozhodca, skúšobný komisár, 

školiteľ trénerov a rozhodcov, medzinárodný 

rozhodca, medzinárodný inštruktor karate, učil 

viac ako 3 000 žiakov karate.

Me d z i n á -

rodný fut-

balový turnaj 

pre deti – prí-

pravku, naro-

dené v roku 

1997 a neskôr 

usporiadal FK 

Lamač 4. júna 

2008 na svojom 

ihrisku Na bari-

ne. 

Prvý ročník Tur-

naja o Lamačskú 

bránu sa usku-

točnil pod záštitou starostky našej mest-

skej časti Oľgy Keltošovej, aj za účasti ďalších 

poslancov MZ. Spolu s ňou slávnostný výkop 

urobila aj prvá dáma Slovenska – manželka 

prezidenta Silvia Gašparovičová, ktorá s ra-

dosťou prijala pozvanie prezidenta FK 

Lamač Mária Ortha. (foto č. 2) „Pôvodne

sme pozývali na slávnostný výkop pána

prezidenta Ivana Gašparoviča, žiaľ pre

pracovné povinnosti sa tu dnes nemohol

zúčastniť. Ale plne ho zastúpila jeho man-

želka, ktorá je tiež fanúšičkou futbalu,

pretože už možno o rok tu, na turnaji uvi-

díme hrať aj jej vnuka,“ povedal M. Orth. 

Slovensko okrem výberu Bratislavy, v ktorom 

boli aj traja zástupcovia FK Lamač – Martin 

Vician, Kevin Orth a Matej Palkovič, reprezen-

tovala aj Prievidza, zahraničnými účastníkmi 

bolo družstvo českého Blanska a maďarské-

ho Mosonmagyaróváru. Napokon pohár zo-

stal doma – v Bratislave, víťazom turnaja sa 

stal výber nášho mesta (foto č. 1) pred druhou 

Prievidzou a na 3. mieste skončilo družstvo 

Blanska. Najlepším strelcom celého turnaja sa 

stal Lamačan Martin Vician, ktorý si odmenu 

prebral z rúk známeho slovenského futbalis-

tu Ladislava Petráša a starostky Lamača Oľgy 

Keltošovej. (foto č. 3)               kl

Prvý pohár Lamačskej brány zostal doma, v Bratislave

1

2

3
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Vážení Lamačania!

srdečne Vás pozývame dňa 19. júna 2008 

o 16.00 hod. do kina Lamač na Malokar-

patskom námestí, kde sa uskutočnia pred-

nášky odborníkov na témy: „PREVENCIA 

PROTI RAKOVINE“.

Podrobnosti čítajte na letákoch! 

Športové hry Lamača

Kedy? 21. júna 2008 o 9.00 hod.

Kde? Futbalový štadión Lamač

Program:

9.00 Slávnostný začiatok - starostka MČ 

BA-Lamač Mgr. Oľga Keltošová

9.30 - 12.00 Súťaže detí

9.30 - 16.00 Súťaže družstiev a jednotlivcov

13.00 Program pre deti - skákací hrad, taneč-

né štúdio JUMBO a Eleganza, ŠK GOJU kara-

te, ukážka práce Mestskej polície, premietanie 

rozprávok v kamióne

16.00 - 16.30 Vyhodnotenie jednotlivcov 

a družstiev

16.30 - 22.00 Kultúrny program

Športové disciplíny pre deti na detskom 

ihrisku zdarma!

Športové disciplíny pre dospelýh:

1. tenis: súťaž o Pohár starostky 

počet hráčov: jednotlivec, zápisné: 50 Sk

2. plážový volejbal družstvo 

počet hráčov: družstvo 3 osoby, zápisné: 150 Sk

3. nohejbal: súťaž o Pohár firmy Prapol 

počet hráčov: družstvo 2 osoby, zápisné 100 Sk

4. šípky: o Pohár komisie školstva a športu 

počet hráčov: jednotlivec, zápisné 50 Sk

Občerstvenie zabezpečené

Registrácia dospelých 647 80 065 B. Veselá

Na vašu účasť sa tešia MZ, MÚ Lamač a FK 

Lamač 

Pozvánka na Kultúrne leto

MÚ v spolupráci s kultúrnou komisiou pri 

MZ MČ BA-Lamač pripravuje v mesiacoch 

júl a august akcie s názvom Kultúrne leto 

v Lamači.

Termíny:

 12. 7.  Malé hody

 19. 7.  Country koncerty

  9. 8.  Dychovky

 23. 8. Program ešte neurčený

Podrobné informácie si prečítate na letákoch! 

Výsledky májových stretnutí nášho 
futbalového družstva

Lamač – Jablonec  1:0

Lozorno – Lamač  0:0

Lamač – Svätý Jur  1:2

Bernolákovo – Lamač  0:1

Program na jún:

  7. 6.  Lamač – Blatné

14. 6.  Dunajská Lužná – Lamač

Vážení rodičia

prihláste svojho chlapca 

na najobľúbenejší šport – futbal. 

Zverte ho do rúk skúseným trénerom, kto-

rí sa vám minimálne 2x do týždňa postara-

jú o dieťa a urobia z neho športovca.

Kategórie:

- starší žiaci:     ročníky 1994 - 1995

- mladší žiaci:   ročníky 1996 - 1997

- prípravka:        ročníky 1998 - 2001

- mladší dorast:  ročníky 1992 - 1993

Kontakt: 0905 783 061

Osobne: denne od 16,30 do 19,00 hod. 

v areáli FK Lamač, Na barine

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač:

Pondelok 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Utorok  nestránkový deň

Streda  8:00 - 12:00  13:00 - 16:30

Štvrtok  8:00 - 11:00

Piatok  nestránkový deň

Zasadanie Miestnej rady Lamač 

- 12. 6. 2008 o 14.00 hod.

Zasadanie Miestneho zastupiteľstva Lamač 

- 26. 6. 2008 o 9.00 hod.

Miestna knižnica

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedná pracovníčka: Milada Janžová

Výpožičné hodiny

Pondelok  10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Utorok  08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Streda 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Štvrtok  08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Piatok  10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Materské centrum 

Obláčik

Pravidelné aktivity:

Po: 09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,30 Hudobná s Erikou Poradovou

Ut:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

St:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,00 Herňa

 18,30 - 19,30 Cvičenie pre tehotné

Št: 09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,30 Hudobná s Erikou Poradovou

Pi:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 19,30 Detské oslavy

28.6. Opekačka ku dňu otcov od 10,30 hod.

Tešíme sa na vás na Malokarpatskom nám. 6

v areáli Oáza. Bližšie informácie získate na 

tel. č. 0910 603 277 alebo na webovej stránke 

www.oblacik.sk. 

Program kina na jún a júl 2008

20. 6.  SISSI a YETI – 18.00, animovaná komé-

dia s veľkou dávkou paródie, český da-

bing, 65 Sk

21. 6.  SISSI a YETI – 15.30, 65 Sk

21. 6.  Taká normálna rodinka – 18.00, nová 

česká komédia s hviezdnym hereckým 

obsadením, 65 Sk

22. 6.  SISSI a YETI – 15.30, 65 Sk

22. 6. Taká normálna rodinka, 18,00, 65 Sk

27. 6. O rodičích a dětech – 18.00, nová čeká 

komédia o otcoch, synoch a ženách ich 

života, 65 Sk

28. 6. Let´s dance 2 street dance – 15.30, film 

plný street dance a hip-hopu, titulky, 

65 Sk

28. 6. O rodičích a dětech – 18.00, 65 Sk

29. 6. Speed Racer – 15.30 a 18.00, od tvor-

cov filmu Matrix prichádza vysokooktá-

nová naháňačka, český dabing, 65 Sk

6. 7.  Indiana Jones a kráľovstvo krištáľo-

vej lebky, 18.00, voľné pokračovanie 

opäť v našich kinách, titulky, 65 Sk

13. 7.  Muzika – 18.00, slovenský film, 65 Sk

20. 7.  Sex v meste, 18.00, 65 Sk

27. 7.  Udalosť, 18.00, 65 Sk

Ponuka zamestnania

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy hľadá kandidátov na obsadenie

pracovnej  pozície 

„SADOVÝ ROBOTNÍK - KOSAČKÁR“

Zamestnanec bude vykonávať:

- udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom 

objekte, vrátane údržby zelene, kosenie, čis-

tenie a upratovanie plôch pomocou drob-

ného mechanizmu podľa pokynov vedúce-

ho strediska

Požadujeme:

- základné vzdelanie

- prednosť majú uchádzači s praxou v sadov-

níctve

- dobrý zdravotný stav

- uzavretie pracovnej zmluvy s 3-mesačnou 

skúšobnou lehotou a po osvedčení možnosť 

uzatvorenia pracovného pomeru na dobu

určitú (sezónne práce), prípadne neurčitú

-  hlásiť sa môžu aj poberatelia starobného dô-

chodku

Platové podmienky:

- hrubá mzda 14 900,- Sk/mes. = čistá mzda 

12 000,- Sk/mes. alebo 90,- Sk/hod. v hru-

bom = 73,- Sk/hod. netto

Prihlášky doložené dokladom o vzdelaní, pra-

covným životopisom, dotazníkom a odpisom 

z registra trestov GP SR zasielajte (alebo pri-

neste osobne) na adresu:

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 

p.o. personálne oddelenie, Svätoplukova č. 3,

824 91 Bratislava 2, s označením “sadový 

robotník - kosačkár, alebo telefonicky na čísle:

02/50 70 01 28 alebo staricek@marianum.sk


